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Uttalelse vedrørende dispensasjonssknad.

(Tilhørendesøknad om dispensasjon, pbl-1 for etablering av basestasjon Raknerud . Gnr

227/bnr 1). Nabovarsel sendt av Technogarden ).

Til Gran Kommune.

Undertegnede er nærmeste naboer i Granåsvegen 91 Og 93 ( tilhørende GNR 227 /8NR /2).

Vi henviser til at det søkes om dispensasjon i et LNF-område.

Vi ønsker å komme med disse bemerkningene i samband med søknaden om å sette opp en

mast i LNF-området:

En liten skisse av området:

1:

Om en tar av fra Gamle Kongevegen kommer en til vegen/gutua som går opp til gården.

Gutua har endeholdeplass på gårdsplassen hos oss. Her er det et hovedhus. en kårbolig, en

låve og et skjul som er omkranset av vakker natur, jorder, skog, skjønne blomsterenger og et

beiteområde til dyrene. Plassen er kjent for sin vakre utsikt og besøkes hyppig av turgåere.

Turområdet fra Granavollen, opp til Lyngstad og videre innover til Gammehaugen er

nedskrevet i turbøker for Hadeland, og mange turvandrere som har oppdaget turstiene

kommer vandrende der.

Stedet har også blitt oppdaget av billedkunstnere opp igjennom tidene, og blant annet

billedkunstneren Sigurd Winge ( 1909-1970) har vært mye på besøk her i perioder, og bodd

på gården da farmor og farfar levde. Blant annet noen helt fantastiske motiver fra

Smiebakken og skogen rundt ( rett vest for livørsboligen) har han laget i de periodene han

bodde her. Smiebakken er der hvor en tror den aller første bosetningen skjedde på stedet.

Det å skulle sette opp et industrielt bygg, en mast på 24 meter i så naturskjønne omgivelser,

skulle være et stort inngripen i naturen i et område som benyttes på så mange vis.Det aga

turer, friluftsopplevelser og det å være ute, er noe mennesker av i dag trenger mer enn noen
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sinne, og de plassene som kan gi nettopp dette er det viktig at vi verner om for nåtiden og

ettertiden.

2:Punktet/toppen det søkes om oppsett av industrielt bygg, er i samme høyde som toppen

og hovedhuset der vi bor. (" Lyngstad-toppen").Masten ville da med den plasseringen bli i

eksakt synslinje fra huset vårt her vi bor ( vi bor i et høyt 2-etasjes hus ), og i området rundt,

og blir svært synlig for oss og de som ferdes i området.

3:Vi er så heldige på Hadeland abo i et kuppert landskap med mange fine høydedrag. Jeg

hørte at i tidligere Østfold som jo har et betydelig flatere landskap, har de likevel greid a
finne plasser til basemastene som ligger i god høyde over omkringliggende bebyggelse. Slik

er naboer skjermet for direkte syn til mastene. Med det fine utgangspunktet som finnes i det

kupperte landskapet i dette området, er det gode forutsetninger for finne en plass til

masten der den ikke vil være til sjenanse, men likevel gi god nytte til befolkningen.

4: Litt om noen av områdene rundt det punktet det søke om dispensasjon til asette opp

bygg i LNF-område:

Ca. 32 meter fra punktet ligger ferdselsvei/gutua. Gutua brukes til ferdsel for oss som bor

her, den brukes også til gangferdsel for turgåere som kommer vandrende. Den benyttes også

mye av barn og også psykisk utviklingshemmede som besøker gården. Det vil være veldig

nære punktet det søkes opp oppsett av industrielt bygg.

Ca. 32 meter fra punktet ( nord for ferdselsveien/gutua ) ligger jordene tilhørende

eiendommen hos oss ( langs gutua i begge retninger).

Ca. 38 meter fra punktet det søkes dispensasjon til utbygning for, ligger også

Østjordsberget.( Østjordsberget er det berget/ det skraverte feltet på kartet dere ser midt

mellom to av jordene nord for gutua ).

Litt om Østjordsberget: Østjordsberget har vært av biologisk interesse over en lengre

periode. Generasjonene før meg og jeg har stor interesse av botanikk, og far har hatt en god

dialog med biologer som har nsket atitte nærmere på stedet.
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Mottok et skriv fra fylkesmannen ( 2012 ) om at det er funnet sjeldne biotoper på

Østjordsberget,

( prioritert art der en har utvidet aktsomhetsplikt. Der hvor en går etter føre-var-prinsippet,

og der en har søknadsplikt ved inngrep). Norsk Institutt for Naturforskning har også vist sin

interesse for stedet, og har spurt om tillatelse til permanent merkede ruter.Vi har også vært i

dialog om å søke midler hos fylkesmannen til felles samarbeid, der vi kan se ytterligere på

hva som kan stimulere vekst og vedlikehold av sjeldne arter.

Østjordsberget har et enormt antall ulike planter, og vi bruker a arrangere botaniske

vandringer på Østjordsberget der vi titter på de ulike vekstene.Vi har også hatt tegne- og

malekurs der og kreative kurs der en bruker materiale fra naturen. Dette vil være endel av

næringen min også i resten av driftsperioden ( ca. 30 år).

Østjordsberget er av en veldig betydning for oss, det har blitt lagt veldig vekt på åta godt

vare på stedet over mange år .. Østjordsberget er også av stor betydning for den type næring

som drives på gården. Det punktet det søkes om oppsett av en industriell mast på 24 meter

ville være et enormt stilbrudd med Østjordsberget og de andre omgivelsene rundt, og

masten ville ta bort selve fokuset og opplevelsen en har og trenger a ha for a fa til gode

tegne- og malekurs der og gode guidede vandringer der.

5: Litt om næringen på gården:

Jeg er da utdannet ved universitetet i Oslo ( pedagogikk og musikk. Kompetanse og erfaring

innen områdene barn og psykisk utviklingshemmede samt som utøvende musiker blant

annet innen Event-bransjen ( musikalsk-historiske vandringer etc hvor grupper av musikere,

fortellere, skuespillere og historikere samarbeider og lager en historisk event ).

I tillegg har jeg ved siden av a ha vokst opp på garden 16 maneders praksis ved ulike gårder

der det har vært et stort fokus på grønn omsorg, besøksgårder, barn og jord etc. Det er da

disse grunnpilarene næringen på gården bygger på. Barn og psykisk utviklingshemmede og

deres tilnærming til natur og landbruk, er og kommer til a vaere en stor del av næringen de

neste tiårene. Tidligere har vi hatt barnehage her ved gården, arrangerer fortelleraften og

eventyraften for barn og foresatte på St. Hansaften og varme sommerdager,samt kurs innen

landbruk for unge voksne. Vi har et samarbeid med en omsorgsbolig for psykisk

utviklingshemmede på Jevnaker ( dagsenter -avdeling hvor de har et safteri), samt jobben

jeg har i det daglige med psykisk utviklingshemmede.

Etter coronaen tenkte vi ogsaastarte opp igjen med ulike kultur-historiske vandringer og

historiske events tilknyttet historien på stedet, i tillegg til botaniske vandringer. Gården

ligger 3 km fra Granavollen og Søsterkirkene og nær pilegrimsleden. Fra Søsterkirkene og
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opp er det godt ivaretatte kulturstier. Her tenker vi da å tilby historiske, kulturelle og

botaniske vandringer for besøkende på Granavollen ( pilegrimsvandrere og andre besøkende

), hvor vi vandrer opp til gården og har underholdning, kåserier etc.før vi vandrer turen ned

igjen eller tar turen med hest og kjerre. Hammerstien går fra Melbostad og opp til oss (

oppkalt etter Christopher Hammer (1720-1804) som eide Lyngstad i sin tid). Her er det mye

spennende historie som foreligger, og vi tenkte det kunne være utgangspunkt for en

historisk vandring. Granavollen er et

sted i veldig fin vekst og med en større og større interesse fra besøkende fra inn- og utland,

og vi tenkte å være med å bidra til å utvide interessen for dette området ytterligere. Om ca.

5 år når det er planlagt ferdig, tenkte vi også å starte et prosjekt på jordene i form av

andelslag eller lignende, der barn og barnefamilier som ønsker det kan være med i åkeren og

bli kjent med ulike grønnsaker og vekster.

6: Friluftsområde:

Far var med i Hadeland Turlag fra 90-tallet og fremover, og har brukt veldig mye tid på å

tilrettelegge området for turgåere og sette det på kartet.Vi har turgåere som er innom

daglig.Det er endel som bor på Gransbråtafeltet som bruker området her til turgåing,samt

andre som bor i området. Det er også endel mosjonistgrupper, organisasjoner ( LHL etc

),besøkende fra hotellene, samt pilegrimsvandrere.

Vi har alltid hatt grinder til beitet som kan åpnes der stiene går, og som er tilrettelagt for at

turgåere kan gå over beitet og gårdsplassen og videre på gå-runden sin. Da jeg restaurerte

opp gjerdet rundt beitet i 2014, ble dette lagt inn i planen overfor Landbrukskontoret. ( I

boka  "  101 turer på Hadeland, s. 36, der turen oppover til Lyngstad og så over gården vår og

videre til Gammehaugen skisseres, omtales nettopp de åpne grindene på Lyngstad:  "  Sa står

vi i vegkrysset hvor vegen tar av oppover til Lyngstad. Det stiger jevnt oppover, og jordene

på nordsida ligger fint sørvendt. Ved Lyngstadgårdene ender vegen, men ei grind slipper oss

igjennom til et beite vestenfor. På nordsida av Lyngstad skimter vi et lite tjern", sitat slutt).

7: Dyretråkk:

Det er dyretråkk over den kollen/ det punktet det søkes om dispensasjon fra LNF. Dyrene

kommer fra øverst på Storjordet nordafor gutua og går over kollen og videre over til

Buhammeren. Det er hjorter og andre dyr og har vært ferdseisspor gjennom veldig mange

ar.da unngar de å gå ned på bilveien og kommer seg direkte inn i skogen. Når vinteren er i

anmarsj kommer de fra Buhammeren over kollen og går gjennom skogen nedenfor dalen.

Kollen er også et svært fint utsiktspunkt for turgåere etc som skulle ville bli forringet.
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8:Masten:

I skriv som er mottatt i fra søker, står det at det er en 24 meter høy mast( ST-A) og

utstyrshytte (TMS-hytte). Det er også vedlagt en god tegning med mål og høyder.Utover
'

dette er det ikke lagt ved noen informasjon om masten. Det star i skrivet: " Vi kan velge a
endre byggeprosjektet og sende ut nabovarsler på nytt".lnformasjonen som er gitt til oss

rundt masten blir da at det er en 24 meter høy mast de søker om asette opp per i dag.

Det som det da ikke er noe informasjon om er de type endringene de ser for seg litt seinere.

En ser noen steder at det etter en tid skiftes til en enda høyere mast på samme punkt ( på 30

meter etc). En venn av noen jeg kjenner leier ut et punkt på eiendommen sin til en

tilsvarende mast der på sin eiendom. Der startet det med to ganger to antenner, og

etterhvert er det kommet til flere og flere antenner, og masten endret seg betydelig siden

oppstart og er blitt kjempestor.Siden det ikke er blitt skissert i skrivet fra teleoperatør om de

eventuelle endringer seinere i byggeprosjektet, er det vanskelig for både kommune og

naboer ase hele spekteret av hva det egentlig søkes om også på sikt. Informasjon rundt

dette ønskes i fra teleoperatør.

9: Svært synlig plassering:

Idet en kommer gående eller kjørende til oss, er det punktet det søkes om oppsett av

industriell mast det en ser rett før en er framme.Kollen synes svært godt i terrenget, og er

det blikkfanget en får og som møter en før en ankommer husene. Det er litt trær på hver

side av punktet per i dag, men grunneier har de siste vintrene hogd i skogen sin/

hogstmoden skog-flathogst ), og startet ahogge sist vinter oppå kollen der det søkes om

oppsett av industriell mast. Det vil da snart være nedhogd der, og den tiden det da tar til ny

skog er vokst opp til 24 meter. Det gjør at den industrielle masten vil være svært synlig i

terrenget. Jeg snakket litt med Statens Strålevern i telefonen, og de opplyste om at snart

idet SG-nettet kommer, er det endel SG-master ( ikke alle) der det trengs at det ikke er skog

rundt nære masten, siden de bølgene SG-nettet har ikke så lett trenger igjennom

trær/bladverk.

10: Plassering mast i forhold til hovedhus hos oss:

Punktet det søkes om asette opp en industriell mast er oppe på en kolle. Og så går kollen

over i et bratt søkk i vest, der står husene til nabo. Og så går bakken bratt oppover igjen, og

der står hovedhuset vårt i samme høydedrag som kollen det skes.Det samme gjør hage og

eiendom rundt.Dette gjør at masten blir svært synlig for oss som naboer og i
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næringssamenheng. Hovedhuset er ifra 1800-tallet med elementer fra 1600-tallet i storstua.

Stabburet står rett ved. Det ville da bli en enorm dissonans også i byggestil mellom det

industrielle bygget og byggestil på bygningene. De historiske bygningene og omgivelsene

som kulisser, er også noe som brukes bevisst i næringsvirksomheten med historiske

vandringer og events.Det store inngrepet i omgivelsene en slik industriell mast ville bli. Ville

være av stor negativitet for næringsvirksomheten.

Det at en mast på 24 meter opptar liten plass i selve grunnarealet den står på, betyr ikke at

den vil oppta liten plass i omgivelsene. Tvert om vil den oppta svært stor plass i omgivelsene.

11: Stråling:

Det har blitt et større og større fokus på føre-var-prinsippet i samband med utsatte grupper

som barn, eldre og mennesker med nedsatt immunforsvar i den siste tiden når det kommer

til stråling. Utsatte grupper som bør beskyttes og ta ekstra hånd om. I forhold til at vi mye

besøk her av barn og psykisk utviklingshemmede ( der størsteparten har ulike

tilleggsdiagnoser), ber vi om at dette tas med i betraktning.

12: Stråling og strålingsretninger i forhold til her vi bor ( gards og bruksnummer 227/2):

Som nevnt tidligere ligger plassen vår oppå en topp i samme høydedrag som det punkt som

det søkes oppsett av mast på. Jeg snakket med Statens Strålevern når det gjelder

stralingsmnster ifra den type mast. De forklarte at strålingen sendes horisontalt rett fram

som en lyskaster.Strålingen går også i noen grad opp og ned og i liten grad bakover. Det vil si

at om en befinner seg på bakkeplan er det lite stråling. Normalt vil dette ikke tilføre noen

ulempe. Men det forutsetter at en befinner seg på bakkeplan. Når en

befinner seg oppi en bakke som er i samme høydedrag som antennene, slik som

plasseringen på hovedhuset vårt gjør, er saken helt annerledes. Dette anser vi som en

potensiell høy risikofaktor.

Jeg leste også på FHl'shjemmeside at basemaster i de fleste tilfeller plasseres høyere enn de

omliggende hus.

Vi spurte også teleleverandør (Telenor-via Technogarden) om hvilken stralingsretning de ser

for seg a ha på masten ( i hvilke retning de ønsker at antennene skal peke), og svaret var at

det er ønsket at en antenne peker i retning sør ( Raknerud og videre sr-vest ), og en annen

antenne i retning vest ( Nedover Helgumsdalen og videre). Den antennen i retning sør (

Raknerud ) gjør jo ikke noe for oss Der er det bare jorder i en bratt bakke nedover. Den vil

ikke ha noe a si for oss her vi bor vest for det punktet det søkes om asette opp en mast.Den

antennen som er tenkt skal peke vestover deriomot,den vil da sende i eksakt den retning
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huset vårt står. Og også i samme høyde som der huset vårt står. Strålingsmengden vil

dermed bli svært stor her vi bor. Også tatt i betraktning at det er en stor mast som skal

sende langt.Det er svært uheldig. Også tatt i betraktning at vi er mye hjemme (

utfra gårds og bruksplikt og stedbunden næring, som gjør at vi oppholder oss her ofte både

på dagtid og kveldstid ). Det er ikke så lett for

teleoperatørene med all den jobben de gjør, De har sikkert mange master å forholde seg til.

Det kan hende de har tenkt utfra kartet at siden nabogården ( 227/1) husene der ligger på

bakkeplan, gjør også huset vårt det. Det å finne en plass til masten på et høyere punkt enn

de omkringliggende hus, høres ut som er en måte det løses på mange steder.

Summering:

LNF-omrade.

Det var et lite innblikk i plassen vi bor på.

Vi bor og lever i et vernet LNF-omrade der landbruk, natur og friluft har en helt spesiell

plass. Som definisjonen av LNF-omrade tilsier: "I områder som blir lagt ut til LNF-omrade, er

det ikke tillatt med annen bygge-og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning

- til landbruk eller stedbunden næring ( tradisjonell landbruksvirksomhet ). Det vil også ikke

være tillatt å oppføre hytter her, noe som også gjelder hytter med sikte på å skaffe

gradsbruk inntekt ved utleie ("utleiehytter"), sitat slutt.

Både landbruksdriften, naturen og friluft har vært og er en naturlig og veldig viktig del av

plassen fra langt tilbake. I flere generasjoner har det vært en stor bevissthet på å ivareta de

tre grunnpilarene her, og overlevere den samme bevisstheten til neste generasjon. Det å la

landbruk, natur og friluft fungere godt sammen uten at den ene delen går utover den andre,

men derimot hegner om hverandre. Ved bevisst tilrettelegging

for turgåere som besøker plassen( gjennom skilting, arrangering av turer, gjøre

gjennomganger åpne etc), er det aktivt og veldig godt turliv her.

Ved å observere og ha omsorg for naturen, og ved å stimulere vekst og vedlikehold av

sjeldne arter. Og la allmenheten bevisst få innsyn og glede seg over naturen her gjennom

botaniske vandringer, settes naturen i svært stor grad pris på her.

Ved å skjøte om landbruket og la barn og unge ta del i det ved a gi de sjansen til a laere om

dyrking av mat.

I et vernet LNF-omrade som det er her hvor" hensynet bak bestemmelsen" er a ivareta

hensyn til landbruk,natur og friluft.Der det sterke vernet av området er der fordi det skal tas

vare på slik at området kommer allmenheten til gode. I form av bl.a matproduksjon og

rekreasjon for innbyggerne.

Det er uendelig viktig for den tiden vi lever i at det finnes slike steder. Og hvor viktig det er a

bevare det for generasjonene som kommer.Mennesker har et stort behov for rekreasjon og
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naturopplevelser i vår tid, det gir en stor helsegevinst. Og interessen for a lere om dyrking

kommer bare til ake og øke. Slike områder bør bevares sterkt.

Det asette opp en 24-meters industriell mast her, ville være et svært stort overtramp, og å

tilsidesette området og hensynet bak bestemmelsen i stor grad ! En stor tilsidesettelse av

allmenheten-de som benytter seg av stedet, av de som nsker a laere om dyrking, av

naturen, kulturen, historien og byggeskikkene. Utfra dette (og de ulike temaene i teksten

over 1-12 ) vil -hensynet bak bestemmelsen det disponeres fra, bli vesentlig tilsidesatt. Og

det vil i stor grad være flere ulemper enn fordeler.

Punktet det søkes om asette opp en industriell mast på, er som tidligere nevnt på et

svaert iyenfallende punkt. Det ligger rett ved veg, jorder og Østjordsberget . Det vil også

som tidligere nevnt ha en stor synlighet fra hovedhuset og hage, vandrerstiene og

Smiebakken der den første bebyggelsen var. Det åpne landskapet med jorder på nordsiden

av kollen der det søkes om oppsett av masten , gjør at det også vil synes svært godt oppover

mot stiene der. Den søkte utformingen i form av en 24 meter høy industriell mast vil i STOR

GRAD virke inn på den estetiske utformingen av omgivelsene og forringe bruken av stedet.

Det vil være et estetisk brudd i forhold til naturlandskapet,blomsterenger og botanikk og

biotoper,kulturstier, kulturhistorie,jorder og utsikt.For de-turgåere, besøksgrupper etc (

allmenheten) som benytter seg av stedet.( se punkt 1-12).

I forhold til næringen og aktiviteten på gården vil på samme måte den søkte utformingen

stor grad virke inn på og forringe næringsaktivitetene på stedet og den estetiske opplevelsen

av aktivitetene.

Det legges også vekt på at aktiviteter og næring på gården er av den art som understreker

LNF-vernet ved agi mennesker som ønsker det ( allmenheten) en god tilgang til friluft, natur

og landbruk ( se skisse aktiviteter 1-12 i tekst ).

Med en stedbunden næring er en helt avhengig av omgivelsene. Og selve omgivelsene her er

den store hovedgrunnen til at jeg valgte aoverta gården. Selve næringsideene er lagt opp

etter plassen.

Mennesker i vår tid er så bevisste,og det a eks.skulle arrangere en eventyraften eller

fortellerkveld med overnatting under åpen himmel, mens en ser rett på en enorm

basemast,tror jeg vil gi folk en opplevelse av en forringet opplevelse.Plassen med den fine

utsikten og de åpne grindene, ville da bli til "der oppe som de har satt opp masta ",

Det er her det økonomiske aspektet også kommer inn, i forhold til at en svekket opplevelse

for folk på noe de har deltatt på, også etter hvert fører til svekket etterspørsel av de som
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nsker adelta på arrangementer. Og også i forhold til overlevering av
gården når den tid kommer vil en industriell mast godt synlig på eiendommen gjøre plassen
mindre attraktiv abosette seg på/ overta, og dermed også prisfall.

Det legges også vekt på at de to gårdene her oppe på Lyngstad som ligger ved siden av
hverandre, har fra gammelt av en " lappeteppe-oppdeling" når kommer til jorder og skog (
annenhver jordbit etc).De to eiendommene er i stor grad i overlapping med hverandre. Som
i dette tilfelle gjør at punktet der det søkes om asette opp industriell mast kommer så nære
oss på nabo-eiendommen på endel punkter.Dette bes ta hensyn til.

Et mobilnett som er godt er en god ting i et samfunn. Mobilnettet har gitt oss en kontakt
med omverdenen som er helt unik

Vi er så heldige på Hadeland at det er et område med mange høye punkter avelge  i.  De
mange høydedragene gjør også at vi kan finne frem til plasseringer hvor masten kan ligge i
høydedrag over den nærmeste bebyggelse. Og slik kunne gi folk både god mobildekning
samtidig som at menneskene som bor der ikke tenker så mye over at det står en mast der.
Ved a ikke forhaste seg men finne en god plass for nå og fremtiden.

I dette_området er det mange høydedrag. Det er en langstrakt kolle sør for oss ( Raknerud-
Norum-Helgumsdalen) som er i området for mobilmastens dekningsområde ).Fordelen her
er at det er flere høydedrag som ligger over husene. Det er også noen høydedrag ved
Kongevegen over til Raknerud, og også høydedrag i sørøstlig ende av Raknerud. Det er også
mange flere høydedrag i området. Det går kanskje an atitte nærmere på etterhvert : ).

Dette sendes inn på vegne av to husstander ( Granåsvegen 91 Live Lyngstad og Granåsvegen
93 Asbjørg Lyngstad, g/br.nr. 227 /2, da Granåsvegen 93 ikke har mottatt eget nabovarsel ).

Vennlig hilsen Live Lyngstad,

Granåsvegen 91, 2750 Gran.

Tlf: 936 74 995.

Email: live.lyngstad@live.com


